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дисертацiйне дослiдження Михайлова Максима Олексiй.овича тему
"Механiзми удоскон€uIення виборчого процесу в YKpaTHi" на здобуття
ступеня доктора фiлософiТ у галузi знань "Публiчне управлiння та
адмiнiстрування"

Актуальнiсть дисертацiйноТ роботи михайлова Максима
Олексiйовича на тему "Механiзми удоскон€Lлення виборчого процесу в

Украiнi" зумовлена реформуванням державного управлiння в умовах
розвитку демократизацii суспiльства, осучасненням пiдходiв до органiзацii
виборчого процесу як форми виявлення прямоТ влади народу в

демократичнiй державi, що надае надзвичайноi прiоритетностi проблемi
активного з€IJIучення вiтчизняного громадянського суспiльства та його
iнститутiв до публiчного управлiння у виборччiй сферi дiяльностi. L{e в свою
чергу потребуе державно-управлiнського пiдходу до розробки ефективних
механiзмiв удоскон€шення виборчого процесу в YKpaTHi, пошуку нових
шляхiв публiчного управлiння виборчою сферою та мiнiмiзацii впливу
полiтичноi боротьби на практичну дiяльнiсть суб'сктiв виборчих
правовiдносин, повноТ вiдповiдностi мiжнародним нормам i стандартам.

У мiжнародних документах автором закцентована увага на пiдвищеннi
прозоростi та неупередженостi виборчого процесу, що може бути
забезпечено шляхом внесення змiн та уточнень до вiдповiдних правових
aKTiB, спрямованих на розвиток демократичних принципiв органiзацii
виборчого процесу. УкраТна також керуеться мiжнародними виборчими
стандартами задля гармонiзацiТ нацiональних механiзмiв управлiння
виборчим процесом.

Тому вважаемо, що дисертацiйне дослiдження Михайлова М.О. TicHo



пов'язане з проблематикою формування ефективних механiзмiв

удоскон€}лення виборчого процесу в Украiнi через використання вiдповiдних
iHcTpyMeHTiB взаемодii з рiзними сегментами соцiального та полiтичного
середовища щодо запровадження спiльних HaMipiB у суспiльствi задля ik
реалiзацiТ.

ЗвОязок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Актуальнiсть дослiдження пiдтверджуеться його використанням у

процесi науково-дослiдних робiт теми кафедри парламентаризму та
полiтичного менеджментута кафедри публiчного управлiння та публiчноТ

служби Нацiона-гlьноi академiI державного управлiння при Президентовi
Украiни протягом 2017-2020 poKi, зокрема: "Полiтична корупцiя в

парламентськiй дiяльностi: природа, прояви, запобiгання"; "Механiзми
запобiгання полiтичноТ корупцiТ в органах представницькоТ влади в Украiнi";
"Полiтична культура в забезпеченнi сдностi та консолiдацiТ украТнського
суспiльства"; "Iнституцiоналiзацiя публiчноТ служби в Украiнi: теорiя та
практика"

Ступiнь обГрунтованостi наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй, сформульованих у дисертацii.

Обrрунтованiсть отриманих наукових положень,

рекомендацiй, сформульованих у дисертацii, забезпечена

системний, дiалектичний, системно-структурний, форма-гlьно-логiчний,
порiвняльний, статистичний, компаративний i логiко-семантичний та iH.;

апробацiею результатiв дослiдження на наукових та науково-практичних
конференцiях; при розробцi програм професiйного розвитку публiчних
службовцiв, практичним упровадженням у дiяльностi органiв публiчноi
влади, зокрема на державнiй службi та службi в органах мiсцевого
самоврядування.

Теоретичне значення дисертацiйного дослiдження вбачаеться у тому,

що автором комплексно розв'язано прикладну наукову проблему

формування та реалiзацii механiзмiв удосконЕшення виборчого процесу в

YKpaTHi у системi багаторiвневого публiчного управлiння Украiни.

процесу, який покладено в основу визначення наукових пiдходiв щодо

висновкiв i
комплексним
серед яких:використанням заг€uIьнонаукових та спецiальних методiв,

Унаслiдок проведеного дослiдження уперше здiйснено
теоретико-методологiчний аналiз механiзмiв удосконzLлення

системний
виборчого

еволюцiТ виборчого процесу на рiзних етапах державотворення, зокрема
таких, як правознавчий, полiтологiчний, iнтегрований, органiзацiйно-

функцiональний.



Запропоновано
забезпечило ix

ано класифiкацiю механiзмiв як базових та спецiальних, що
структурно-функцiональну характеристику та розробку

моделi реалiзацii механiзмiв удосконапення виборчого процесу у системi
багаторiвневого публiчного управлiння. Запропоновано проект Комплексноi
програми пiдготовки учасникiв виборчого процесу з метою формування
цифрових компетентностей державних i недержавних суб'сктiв участi та
пiдвищення рiвня цифровоi грамотностi населення.

Результати, отриманi в процесi дослiдження, пiдтверлжують

досягнення поставленоi мети й вирiшення завдань, дають пiдстави
сформулювати висновки i практичнi рекомендацii.

У першому роздiлi дисертацiйноТ роботи "Теоретичнi засади

дослiдження механiзмiв удосконапення виборчого процесу" дослiджено
еволюцiю виборчого процесу, що дозволило узагальнити тенденцiТ його
iсторичного розвитку, виокремити чотири перiоди виборчих процедур
античний, середньовiчний, Нового часу та новiтнiй етаIIи, окреслити
xapaкTepHi iсторичнi особливостi кожного з них.

Здiйснено дослiдження понятiйно-категорiйного апарату питання
механiзмiв удоскон€шення виборчого процесу потребува-по попереднього
аналiзу наукового тлумачення його основних категорiй, понять i TepMiHiB, а

саме: "виборчий процес", "механiзми", "механiзми удосконапення виборчого
процесу". У KoHTeKcTi полемiки запропоновано авторське визначення

феномена "механiзми удосконаJIення виборчого процесу".
Визначено структуру механiзмiв удоскон€Lлення виборчого процесу,

яка rрунтусться на iнституцiональному, структурно-функцiональному та
системно-процесу€шьному, iнструмент€Lпьному та синергетичному пiдходах;

розроблено Тх класифiкацiю у сферi знань "Публiчне управлiння та

адмiнiстрування" - як базових та спецiальних.
Здiйснено комплексний аналiз базових механiзмiв удоскон€Lлення

регулювання, адмiнiстративного менеджменту, спецiальних традицiйних
механiзмiв, якi науково-методологiчно обгрунтуванi в державному

управлiннi - органiзацiйно-правового, полiтико-правового, iнституцiйного,
iнформацiйного, комунiкативного, фiнансового, кадрового, технологiчного;

виокремлено спецiальнi сучаснi механiзми вдосконuшення виборчого процесу

- iнституцiональний, електоральний, ресурсний.
У другому роздiлi дисертацiйноi роботи "Характеристика механiзмiв

удоскон€Lлення виборчого процесу в системi багаторiвневого публiчного

управлiння" здlиснено cyTHicHy характеристику iнституцiонального,



електор€Lпьного та ресурсного механiзмiв удосконаJIення виборчого процесу,

визначено HayKoBi принципи, пiдходи та iнструменти ik реалiзацii.
Характеризуючи iнституцiональний механiзм, вiдзначено наявнiсть

iсторичного досвiду з питань нормативно-правового, органiзацiйного та

фiнансово-економiчного забезпечення виборчого процесу, якi провокують
виникнення суспiльно-полiтичних суперечностей, г€Lльмують перехiд

держави на демократичний шлях розвитку. Аналiз сучасноi iнституцiйноi
структури виборчого процесу в YKpaiHi виявив ii застарiлою, iнерчiйною в

порiвняннi з мiжнародними стандартами, створеною для iншоi соцiально-

економiчноi системи. Тому запропоновано потенцiал iнституцiонального
механiзму спрямувати на подолання опору в провадженнi iнституцiйних змiн

у cTpyкTypi та повноваженнях суб'сктiв виборчого процесу, забезпечуючи

взаемодiю мiж рiзними сегментами соцiального та полiтичного середовища

через низку KoHceHcyciB, запровадження конвенцiйного договору в

суспiльствi щодо спiльних HaMipiB з удоскон€uIення виборчого процесу. Це
дозволить створити сучасну структуру електор€Lльного середовища,

вiдтворити транспарентний процес та протистояти манiпулятивним
технологiям у виборчому процесi.

Розкрито iнновацiйнi iнструменти реалiзацii електор€LгIьного механiзму

- електоральний маркетинг та менеджмент, фасилiтацiю, краудсорсинг та

Iнтернет-технологii. Цi iнструменти здатнi трансформувати iнновацiйнi
пiдходи удосконалення виборчого процесу в системi багаторiвневого

публiчного управлiння для протистояння електораJIьному абсентеiзму, що е

iндикатором нестабiльностi полiтичноi та соцiально-економiчноТ систем,

недовiри людей до владних iнститутiв, делегiтимацiТ влади, електор€lльного

антиiнтелектуалiзму, що пов'язаний з вiдсутнiстю компетенцiй i знань для

здiйснення рацiон€шьного вибору.

Здiйснюючи характеристику ресурсного механiзму на засадах

iнструментаJIьного пiдходу, автором визначено вплив фiнансового,
iнформацiйного, технологiчного та кадрового компонентiв на запобiгання

адмiнiстративним, корупцiйним, економiчним порушенням у виборчому

процесi. Щоведено, що посилення евроiнтеграцiйного напряму у вiтчизнянiй

публiчнiй полiтицi сприяло вирiшенню питання державного фiнансування
полiтичних партiй.

Запропоновано краудфандингову технологiю в удосконаленнi
виборчого процесу як один iз методiв деолiгархiзування влади в YKpaiHi
шляхом позбавлення iT такого ресурсу, як грошi. Створення антиолiгархiчноi

коалiцiТ згенерус достатне мотивацiйне пiдГрунтя для наповнення виборчого

бюджету самими виборцями.



Визначено, що невiд'смною складовою виборчого процесу е публiчна
кiберсоцiалiзацiя, яка полягас у формуваннi специфiчних компетенцiй
виборчiв щодо мережевих виборчих технологiй.

Розвиток професiоналiзацiТ суб'сктiв участi у виборчому процесi е ще
одним iз важливих компонентiв ресурсного механiзму серед викликiв i загроз

постiйних змiн у виборчому законодавствi УкраТни. Розкрито значимiсть
проведення органiзацiйно-методичних заходiв у виборчому процесi, якi
потребують системного пiдвищення правовоi культури його учасникiв,
удоскон€rлення Тх професiйноТ пiдготовки.

У третьому роздiлi "Перспективи удоскон€tлення виборчого процесу в

YKpaTHi" вивчено та узаг€Lльнено зарубiжний досвiд впровадження

електронного виборчого процесу; розкрито тенденцiТ та виклики, пов'язанi iз

з€lлученням громадян до електоральноi комунiкацii та публiчноI
кiберсоцiалiзацii шляхом якiсноТ фасилiтацiТ й iнтеграцii особистостi до
кiберпростору в умовах цифровоi демократiТ Украiни.

Наголошено на важливостi iмплементацii кращого мiжнародного

досвiду проведення електронних виборiв на рiзних рiвнях, необхiдностi

розробки моделi реалiзацii механiзмiв удосконаJIення виборчого процесу в

YKpaiHi, що дозволило б мотивувати включення громадян до процесiв

вироблення державноi полiтики у сферi публiчного управлiння.
Запропоновано практичнi рекомендацiТ щодо пiдвищення ефективностi

функцiонування механiзмiв удоскон€uIення виборчого процесу в YKpaiHi.
Встановлено, що вiтчизняна практика ще не мае значного досвiду

удоскон€Lлення
адмiнiстрування.

розроблення та iмплементацii практичних iHcTpyMeHTiB реалiзацii механiзмiв
виборчого процесу у сферi публiчного управлiння та

Щостовiрнiсть та новизна отриманих результатiв. ,Щисертацiйна

робота мiстить чiтко вираженi ознаки науковоi новизни.

Автором вперше здiйснений системний аналiз теоретико-

методологiчних засад механiзмiв удосконапення виборчого процесу, який
покладено в основу наукових пiдходiв дослiдження еволюцiТ та iсторичних
аспектiв становлення виборчого процесу на рiзних етапах державотворення,
та класифiкацiТ механiзмiв на базовi та спецiальнi, що забезпечило ik
структурно-функцiональну характеристику у системi багаторiвневого

публiчного управлiння в YKpaiHi; вперше запропоновано модель реалiзацii
механiзмiв удосконсlJIення виборчого процесу, ядром структурноi побудови

якоТ е спецiальнi сучаснi механiзми - iнституцiональний, електор€Lльний,

ресурсний, якi описово та схематично розкрито в TeKcTi дисертацiТ.
Автором удоскон€tлено класифiкацiю наукових пiдходiв дослiдження



механiзмiв удоскон€uIення виборчого процесу, зокрема: iнституцiонального,
структурно-функцiонального, системно-процесу€Lльного, iнструмент€Lльного,

синергетичного, розширюс можливостi ik застосування для прийняття рiшень
на iнституцiональному, управлiнському та технологiчному рiвнях,
iнструментарiй реалiзацiТ спецiальних сучасних механiзмiв удосконыIення
виборчого процесу в YKpaTHi, зокрема: електор€Lльний маркетинг та

електор€lльний менеджмент, фасилiтацiя, краудсорсинг, краудфандинг,
Iнтернет-технологii, якi сприяють реалiзацiТ електораJIьного та ресурсного
механiзмiв, взаемодiючи мiж рiзними сегментами соцiального та полiтичного
середовища.

,Щiстало под€lJIьшого розвитку теоретичне обЦрунтування cyTHocTi,

змiсту та понять в системi основних мiждисциплiнарних методологiчних
пiдходiв i до вивчення проблеми механiзмiв удоскон€lлення виборчого
процесу введення до наукового обiгу авторських дефiнiцiй "електоральний
маркетинг", "електор€Lльний менеджмент", "публiчна кiберсоцiалiзацiя", якi
запропонованi для означення електронного урядування та цифровоi
демократiТ у виборчому процесi.

Практичне значення i впровадження отриманих результатiв
дослiдження полягас в розробленнi пропозицiй та рекомендацiй щодо
впровадження механiзмiв удоскон€шення виборчого процесу в YKpaTHi

використано: Iвано-Франкiвською обласною державною адмiнiстрацiею при

розробцi методичних рекомендацiй для професiйного навчання державних
службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування з питань
нормативно-правового забезпечення виборчого процесу до органiв мiсцевого
самоврядування, об'сднаних територiальних громад Iвано-Франкiвськоi
областi, що сприятиме дотриманню норм чинного законодавства про
проведення виборtв (doBidKa 23 лuсmопаdа 2020 р. М]354/0/2-20/01-I1б);
Тернопiльською обласною державною адмiнiстрацiсю при розробцi проскту
Плану заходiв щодо реалiзацiТ Концепцii розвитку електронноI демократiТ на

20|9-2020 роки, схваJIеного Розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи 12

червня 20|9 р. J\Ъ 405-р, зокрема, враховано рекомендацii щодо
впровадження органiзацiйного та правового механiзмiв забезпечення

електронноТ демократii й електронного урядування у сферу публiчного

управлiння та адмiнiстрування на ocHoBi аналiзу, зарубiжного досвiду
(doBidKa 20 лuсmопаdа 2020 р. ]\r9 04-В04б/32);Шосткинською мiською радою
при розробцi принципiв публiчного адмiнiстрування iнформацiйно-
комунiкацiйного забезпечння виборчого процесу для
механiзмiв електронноi демократiТ - вiдкритостi, прозоростi,
виборах до мiсцевих рад (doBidKa 24 лuсmопаdа 2020 року

удоскон€rлення
доступностi на
Np 4137/0]-37);



Фастiвським виконавчим KoMiTeToM Фастiвськоi мiськоi ради КиТвськоi

областi при здiйсненнi iнформацiйно-консультативноi пiдтримки суб'ектiв
виборчих перегонiв ФастiвськоТ територiа_гrьноi громади у реалiзацii

адмiнiстрування iнформацiйно-комунiкацiйного забезпеченняпублiчного
виборчого процесу, що може бути врахованим для под€Lльшого розвитку
прямоi демократii в Украiнi (doBidKa IB лuсmопаdа 2020 року ]lrр 06-33/4979);

Чернiгiвським центром перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii

працiвникiв органiв державноТ влади, органiв мiсцевого самоврядування,

державних пiдприсмств, установ i органiзацiй у наданнi методичноТ та

iнформацiйно-консультативноi допомоги слухачам iз питань публiчного

адмiнiстрування виборчого процесу до мiсцевих рад (жовтень, 2020), у
розв'язаннi.ситуативних вправ iз застосуванням органiзацiйно-фасилiтивного

пiдходу в умовах електорЕLльно i комунiкацii (doBidKa 22 сiчня 202l року
]Vs 01-02/38/,, полiтичною партiею "Громадський рух Миколи Томенка О'Рiдна

краiна" пiд час експертного супроводу виборчого процесу на територii

Киiвськоi областi щодо н€rлагодження взасмодii мiсцевоi влади та громадян

через посилення впливу дiалогових комунiкацiй на громадську активнiсть
виборцiв (doBidKa ]б лuсmопаdа 2020 року JФ 04/ 2020), НацiонЕLIIьною

академii державного управлiння при Президентовi УкраiЪи при пiдготовцi

здобувачiв ступеня доктора фiлософii та магiстрiв з га-гrузi знань 28 "Публiчне

управлiнIuI та адмiнiстрування" за спецiальнiстю 281 "Публiчне управлiннrl та

адмiнiстрування" (doBidKa 23 zруdня 2020 ]U9 200).

Оцiнка змiсry та основних положень дисертацiiо iT завершеностi та
вiдповiдностi встановленим вимогам. Змiст та ocHoBHi положення

дисертацii свiдчать про iT завершенiсть та вiдповiднiсть встановленим

вимогам. HayKoBi положення, висновки та рекомендацiТ, що вiдображенi у
дисертацiТ, автор обrрунтовуе на ocHoBi логiчного викладу матерiалу. У
висновках до роздiлiв вiдображенi результати дослiдження конкретних

питань. Роздiли роботи взаемопов'язанi мiж собою. Найважливiшi результати
дослiдження викладенi у висновках дисертацiТ, що вiдповiдають поставленим

завданням.

Щисертацiя оформлена вiдповiдно до вимог MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни, що висуваються до даного виду робiт. Змiст наукових праць

доповнюе ocHoBHi положення дисертацiТ.

Повнота викладення матерiалiв дисертацii в публiкацiях та
особистий внесок у цих автора

OcHoBHi HayKoBi результати дисертацii висвiтлено у шести наукових

публiкацiях, розмiщених у фахових виданнях, якi розкривають il основний



змiст, у тому числi: п'ять статей у наукових фахових виданнях УкраТни з

державного управлiння, одна стаття в зарубiжному науково-перiодичному
виданнi. KpiM того, опублiковано 14 тез у матерi€Lпах науково-практичних
конференцiй, що свiдчить про висвiтлення основних результатiв дослiдження

у вiдкритих джерелах. Публiкацii вiдповiдають п.11 Порядку проведення

експерименту з присудження ступеня доктора фiлософiТ, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 березня201'9 року J\Ьlб7.

Результати дослiдження опублiкованi в наукових виданнях особисто

здобувачем, без участi у спiвавторствi з iншими науковцями, носять

самостiйний xapaкTep,KpiM одних тез у спiвавторствi, у яких здобувачу

наJIежить частина публiкацiТ, присвячена аналiзу зарубiжного досвiду

реалiзацii адвокасi на мiсцевому piBHi. Безпосередньо публiкацii висвiтлюють
кожен з елементiв дослiдження та дають в цiлому сторонньому науковцю

уявлення про спрямованiсть та завдання наукового дослiдження.

Щискусiйнi положення та зауваження щодо змiсту дисертацii'.
Оцiнюючи дисертацiйне дослiдження в цiлому позитивно, можна

вказати на деякi дискусiйнi положення та зробити певнi зауваження.

1. Автором здiйснено науково-методологiчний аналiз механiзмiв

удосконitлення виборчого процесу, доцiльно було б показати Тх взаемодiю в

комплексностi,
2. В роботi здiйснений аналiз нормативно-правового й iнституцiйного

iнституцiонального механiзму удоскон€Lлення виборчого

нашу д}мку, бiльш доречним було б запропонувати
пiдхiд до виокремлення iHcTpyMeHTiB та технологiй

iнституцiонального механiзму удосконrtлення виборчого

виборчого процесу, то варто було б TeKcTi роботи
дотримуватися единих пiдходiв до тлумачення поняття <<виборчий процес>,

адже по тексту воно згадуеться як процес, як система, як дiяльнiсть.
4. В роботi зазначено, що удоскон€Lлення виборчого процесу впливае на

взасмодiю органiв державноI влади, органiв мiсцевого самоврядування,

наукових iнституцiй, бiзнесу та громадянського суспiльства, якi можуть
чинити опiр змiнам. В роботi не зазначено, яким чином можна вибудувати

органiзацiю удоскон€tлення виборчого процесу, щоб мiнiмiзувати ризики
супротиву змiн.

5. У дисертацiйному дослiдженнi автор недостатньо уваги придяляе

технологiчному компоненту ресурсного механiзму. На наш погляд, потрiбно

було б бiльше уваги придiлити цьому компоненту та iнновацiйним

забезпечення

процесу. На
критерiальний
забезпечення

процесу.
3. Щодо

методикам його реалiзацii.



6. У дисертацiТ с певне недотримання вимог щодо Ti форматування,
зокрема, наявнi рисунки 2.2 | З.З, а також oKpeMi таблицi, якi е значними за

обсягом, доречнiше було б перенести в додатки.
Проте, означенi зауваження не знижують науковоi i практичноТ

цiнностi отриманих результатiв, якi с обГрунтованими i достовiрними.

загальний висновок.
З огляду на актуальнiсть, новизну, важливiсть здобутих автором

наукових результатiв, ix обrрунтованiсть i достовiрнiсть, практичну чiннiсть
сформульованих положень i висновкiв, вважасмо, що дисертацiйна робота
Михайлова М.О. на тему "VIеханiзми удоскон€lJIення виборчого процесу в

УкраiЪi" е самостiйним, оригiнальним, завершеним науковим дослiдженням,

у якому вирiшено акту€Lльне наукове завдання в галузi знань "Публiчне

управлiння та адмiнiстрування" щодо обrрунтування засад реалiзацii
механiзмiв удосконаJIення виборчого процесу в Украiнi.

Таким чином, дисертацiйне дослiдження Михайлова М.О. на тему
"Механiзми удоскон€шення виборчого процесу в YKpaTHi" вiдповiдас вимогам
Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ та

доктора наук у вищих навчаJIьних закладах (наукових установах)
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З березня 20Iб

року J\b 261 (зi змiнами i доповненнями вiд 0З квiтня 2019 року J\b 28З) та
пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора

фiлософii затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 06

березня 2019 р. Nч 167, а його автор заслуговуе на присудження ступеня

доктора фiлософii у галузi знань "Публiчне управлiння та адмiнiстрування".
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